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Abstract 
Objective: External auditors play an essential role in enhancing the quality of accounting 

information and reducing the information asymmetry problem between inside & outside 

stakeholders such as shareholders, creditors and managers. Audit fee is one of the most 

important indicators for assessing the audit quality. Audit fees consist of two components 

which are audit resource costs and risk premiums. Audit resource costs are related to the 

amount of audit efforts took in auditing and the risk premium is a compensation for risk 

taking. Under risk-oriented auditing, audit risk is that auditors are really concerned about. 

Audit risk model consists of three components which are inherent risk, control risk and 

detection risk. In addition, prior studies suggest that the relation between audit market 

competition and audit quality can be either positive or negative, depending on whether higher 

concentration results in decreased costs of telling the truth and thus increased audit efforts 

and audit fees. Numerous studies have examined the impact of audit risk and audit market 

competition on audit fees with mixed results. This paper analyzed the relation among audit 

risk, audit market competition environment & audit services fee. So, it investigated the 

impact of some features related to auditors on the pricing of audit services. The probability of 

2nd type error is considered as a proxy of audit detection risk and audit market share is 

considered as a proxy of audit competition environment. 
 

Methods: Statistical analyses include 131 firms which listed in Tehran Securities & 

Exchange over the period 2013 to 2019. Research data includes 917 firm-year observations. 

Research hypotheses have assessed through multivariate regression models using panel data 

with fixed effect and generalized least squares method. 
 

Results: According to the findings, there is meaningful and negative relation between audit 

services fees and 2nd type error as a proxy of audit detection risk. In addition, evidence 

indicated that there is meaningful and positive relation between audit services fees and audit 

market share as a proxy of audit competition environment. Other evidences documented that 

audit services fee is a direct function of auditor opinion, auditor reputation, audit complexity, 

audit committee independence, board leadership and loss, but it is an inverse function of 

auditor rotation, board independence, ownership concentration and leverage; however it is 

not a meaningful function of board activity. 
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Abstract 
 

Conclusion: As a whole, research evidences suggested that some features related to auditors 

and some features related to clients rely on supply & demand based perspectives have an 

important role in determining the effective factors on audit fees. Detection risk results in the 

auditor's conclusion that no material errors are present where in fact there are. Evidences 

showed that there is an inverse relationship between detection risk and audit quality: if 

detection risk is high, lower the audit fee as a proxy of audit quality and if detection risk is 

low, generally increase the audit fee. Empirically, previous studies examining the association 

between audit market competition environment and audit quality provide mixed results. It is, 

therefore, important to understand the various relationships between audit market competition 

environment and audit quality to prevent regulatory intervention from producing potential 

unintended consequences. Findings documented that high level of audit market share lead to 

more the audit fee and low level of audit market share generally decrease the audit fee. 
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محیط های ناشی از احتمال خطای حسابرسی،  ارزیابی روابط میان ریسک عدم کشف اشتباه

 گذاری خدمات حسابرسی بازار خدمات حسابرسی و قیمت رقابتی
 

 محمد حسنی

 چکیده

گذاری خدمات حسابرسی ارزیاابی دادت  اا     حاضر، روابط میان ریسک حسابرسی، سهم بازار حسابرسی و قیمت ۀدر مقال هدف:

الزحمه حسابرسی بررسی گردد. وقوع خطای نوع دوم حسابرسی به عنوان مقیاسی از ریساک عادم    های مر بط با حق نقش ویژگی

 محیط رقابتی بازار حسابرسی مورد  وجه قرار گرفته است.کشف حسابرسی و سهم بازار خدمات حسابرسی به عنوان مقیاسی از 
 

 ا  1331های  طی سال درکت پذیرفته ددت در بورس اوراق بهادار  هران 131 عداد  های استخراجی ماری طبق دادتآ  حلیل روش:

های  رکیبی با اثرات ثابات و روش   های رگرسیون چندمتغیرت دادتالگوهای پژوهش از  آزمون فرضیهبرای  انجام ددت است. 1331

 استفادت ددت است. افتهیحداقل مربعات  عمیم 
 

ۀ رابط ،الزحمه حسابرسی و وقوع خطای نوع دوم به عنوان مقیاسی از ریسک حسابرسی ها بیانگر آن است که بین حق یافته ها: یافته

الزحمه حسابرسی و سهم بازار خدمات حسابرسای باه    هد حاکی از آن است که بین حقو منفی وجود دارد. از طرفی، دوا معنادار

الزحمه حسابرسای   و مثبتی وجود دارد. سایر دواهد نشان دادند حق معنادار ۀرابط ،عنوان مقیاسی از محیط رقابتی بازار حسابرسی

مدیرت  هیئتاستقالل کمیته حسابرسی، رهبری   ابعی مستقیم از اظهارنظر مقبول حسابرس، دهرت حسابرس، پیچیدگی حسابرسی،

هاا اساتد در    مدیرت،  مرکز مالکیت و اهرم مالی مشااهدت  هیئتو گزارش زیان، اما  ابعی معکوس از چرخش حسابرس، استقالل 

 مدیرت نیست. هیئتاز سطح فعالیت  معنادارالزحمه حسابرسی  ابعی  عین حال، حق
 

ها طباق رویکردهاای    مر بط با درکتهای  ویژگیمر بط با حسابرسان و برخی های  ویژگیدواهد حاکی از نقش مهم  گیری: نتیجه

 الزحمه خدمات حسابرسی است. حقمبتنی بر عرضه و  قاضای حسابرسی در دناسایی عوامل مؤثر بر 
 

 الزحمه خدمات حسابرسی. ریسک حسابرسی، سهم بازار حسابرسی، حق کلیدی: های واژه

 .پژوهشی :مقاله نوع
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 ،یحسابرسا  یاز احتماال خطاا   یناد یها عدم کشف ادتبات سکیر انیروابط م یابیارز (.1611) .دحمم ،یحسن استناد:

 .64-46(، 1)12، دانش حسابداریمجله . یخدمات حسابرس یگذار متیو ق یبازار خدمات حسابرس یرقابت طیمح

 مقدمه

 یبخش و مستقل ۀحرف به عنوان یحسابرساست. شرکتی  یبرون سازمانی راهبر یها زمیمکانمستقل یکی از  یحسابرس

در ایا   دارد.  راهاا   شارکت  یماا   یهاا  گزارشبه  یاعتبارده ۀفیوظ است و نفعان یذو سایر  سهامداران ینظارت ستمیس از

 ا زحماه  حا  ارزیاابی   ارائاه ایا  خادما  مساتلزم    خادما  حسابرسای،   باازار   تقاضا دربا توجه به مکانیزم عرضه و راستا، 

د یا اران عاکه از انعقااد قارارداد باا صااحب    کا شاود   ی  میمأا زحمه ت   ح یحسابرس از طر یمنافع اقتصادحسابرسی است. 

 یهاا  ناه یهز موازناه   یا طر . حسابرساان از استحسابرسان  یاقتصاد یها نهیهز انعکاسی از ،یا زحمه حسابرس شود. ح  یم

ه حسابرساان  کا   یا شاتر، احتماال ا  یب یتالش حسابرسا هستند. ها  نهیردن هزکبه دنبال حداقل  یقانون یآت یها انیو زمنابع 

د کنا  یهاا ارائاه ما    ناه یهزساازی   حاداقل باا هاد    ار را کا  حجم و حسابرس دهد یاهش مک شوند را آتی یها انیمتحمل ز

 (.5005همکاران،  و کارسلو)

هاای   یافته(. 5015ی و همکاران، بلنکلشود ) محسوب می یحسابرس کیفیت معیارهای ارزیابی از حسابرسی ها زحم ح 

حاکی از آن است که تفااو  بای  محای      حسابرسیخدما  ارائه  ا زحمه ح  بر مؤثر شناسایی عواملحوزه  در یمطا عات

 تواناد  یما امار   ایا  حسابرسی اسات.   در کشورهای مختلف د یل اصلی تفاو  در میزان تقاضا برای ارائه خدما  نظارتی

ایا    باا  باشاد.  حسابرسی داشته ا زحمه ح  نقش با قوه در تبیی به پیروی از آن  و حسابرسی خدما  ارائه برای پیامدهایی

 یکردهاا یروتمرکاز بار    باا باه ویا ه    توساعه  حال در در اقتصادهای حسابرسی ا زحمه ح بر  عوامل با قوه مؤثرنقش  حال

ا زحمه حسابرسی از طریا  ارزیاابی    ح (. 5008ی و همکاران، اه)دارای ابهام است عرضه و تقاضای خدما  حسابرسی 

تعیای   هاا   آنزنای   تعاادل قادر  ناناه   و مشتریان  بابازار حسابرسی و مذاکرا  حسابرسان در ، رقابت یریسک حسابرس

های مرتب  با فرآیند حسابرسی و هم ساهم مؤسساا     اند هم ریسک نشان داده شواهد (.5006هوگان و ویلکینز، ) شود می

 ا زحمه پرداختای باه   تواند ح  صاری بودن بازار حسابرسی میحسابرسی از بازار حسابرسی بر حسب وضعیت رقابتی یا انح

؛ 5006هوگاان و ویلکیناز،   ؛ 5006، نوی و همکااران ؛ 5006ونکاتارامان و همکاران، حسابرسان را تحت تأثیر قرار دهد )

  (.5050و همکاران، راک  ون؛ 5019، الوس  و اشلم 

ممک  اسات   رقابت تشدید  ، محی  رقابت بازار خدما  حسابرسی است.حسابرسی ها زحم ح  یکی از عوامل مؤثر بر

  ،باشاد  فشارده  باازار  در رقابات  یوقتا  .شاود  اساتاندارد  از تار  ضاعیف  یحسابرسا انجاام فرآیناد    و کمتر متیق  ییتعسبب 

 از(. 5018و همکااران،   وتاون ین) باشاند  خاود  باازار  سهم شیافزا یپ در کمتر، ها زحم ح   ییتع با است ممک  حسابرسان

 تواناد  یما  تمرکز شیافزا وجود دارد. یهای نگرانی حسابرسی بازار در رقابت کاهش و تمرکز شیافزا با ارتباط در ،طرفی

 حسابرساان  یفتگیخودشامر  ای   .شود ها بازار آن قدر  از میان حسابرسان و افزایش صاحبکار انتخابباعث کاهش ح  

(. در عای   5018و همکااران،   هونا  ) اسات  یحسابرسا  تیفیک کاهشا زحمه و  ح  شیافزا آنه نتیج که دارد یپ در را

 ییکاارا  زایشافا  تواناد  مای  حسابرسای ناشی از تاالش  ه شد تمام یبها ،حسابرسی بازار در رقابت شیافزا  موازا به حال،

بار   یحسابرسا خادما    باازار  در تمرکزو  رقابتتأثیر  رامونیپ یتجرب شواهد ،رو ای  ازرا به دنبال داشته باشد.  یحسابرس
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؛ 5019، الوسا   و اشالم  ؛ 5018هوانا  و همکااران،   ؛ 5012نیاوت  و همکااران،   اسات )  متناقض یحسابرس ا زحمه ح 

 (.5017نان  و همکاران، 

هااای حسااابرس و  ا زحمااه خاادما  حسابرساای، احتمااال اشااتباه حاا تعیاای  از مااوارد ماارتب  بااا  دیگاار همچناای  یکاای

ریسک عدم کشف حسابرس ناشی از ناتوانی حسابرس در کشف برخای موضاوعا  مهام     است.های ناشی از آن  ریسک

  اسات خطار   کا ناد، مم کصار  ن  یافکا زمان  یانجام حسابرس یاگر حسابرس براحسابرسی صاحبکار است. در فرآیند 

بعاد و   یدر سال ما  یما  یها صور  هد ارائیتجد سببابد و یش یافزا یما  یها ت در صور یبا اهم فیتحرشف ک عدم

تواناد باه عناوان     (. ای  موضوع مای 5016و همکاران،  ییمحمدرضارش نادرست توس  حسابرس شود )یش خطر پذیافزا

شاود؛ کااهش    یحسابرسا  ها زحم اهش ح کا زحمه حسابرسی تأثیر بگذارد و سبب  بر ح  شفک عدم ای از ریسک مقو ه

ی لا کبلن)د باشا  کسیمتر از حد حسابرس از رک  یا تخمی یحسابرس تالشاهش کل ید  تواند به یم یحسابرس ها زحم ح 

 (.5015و همکاران، 

باازار   محای  رقاابتی  هاای حسابرسای از دیادگاه ریساک حسابرسای و       تمرکز مقا ه حاضر بر ارزیاابی نقاش وی گای   

و  هاا ا گو، یشناس روشساختار مقا ه شامل مبانی و پیشینه نظری، پیشینه تجربی،  حسابرسی است. ا زحمه ح حسابرسی بر 

 پ وهش است. یریگ جهینتو بحث و  ها افتهیمتغیرها، 

 پژوهش نظری پیشینهمبانی و 

ما ی ارائه شده توس  مدیریت، کمک شایانی  اطالعا تواند به افزایش اعتبار  مستقل می حسابرسانحسابرسی توس  

ا زحماه   نماید؛ اما کیفیت خادما  ارائاه شاده توسا  حسابرساان نااهمگون باوده و متاأثر از عوامال مختلفای مانناد حا             

 ا زحماه  حا  (. 5012، ا مللی استانداردهای حسابرسای  بی  هیئتاست )سسه حسابرسی ؤحسابرسی، حجم کار و ساختار م

 اسات  وجوهی شامل حسابرسی ا زحمه ح  .استحسابرسان  و انصاحبکارموضوعا  نا شی بی  از  حسابرسی خدما 

باا رشاد رقابات در    . شاود  یما  پرداخات  حسابرسی ۀمؤسس به تواف  یا و قرارداد طب  حسابرسی خدما  که بابت دریافت

 یا هیا پا. برای رقابات بار   اند افتهیدرحرفه، مؤسسا  حسابرسی ضرور  ارائه خدما  با کیفیت بهتر و بهای کمتر را بیشتر 

و بهتری  پیشنهادها بارای   ا زحمه ح به غیر از کیفیت و متفاو  کردن خدما ، مؤسسا  حسابرسی به دنبال بهینه نمودن 

آن هستند. بدی  ترتیب که هم درآمد خود را حداکثر سازند و هم کاار را در شارای  رقاابتی از دسات ندهناد. باه همای         

 (. 5015کاسل و همکاران، بسیار مفید باشد ) تواند یمحسابرسی  ا زحمه ح منظور، آگاهی از عوامل مؤثر بر 

 دهنادگان  و اعتباار گاذاران   سرمایه عالمتی برای که است قوی شرکتی محصول راهبری حسابرسیباالی  مها زح ح 

در باازار خادما    (. 5005همکااران،   و کارسالو ) باشد یم ریسک پایی  بودن و ما ی یها صور بودن  اتکا قابل بر مبنی

مانادگاری در باازار و عرصاه انحصاار مناافع بیشاتر اسات. مناافع اقتصاادی          حسابرسی انتظار حسابرسان در صحنه رقابت، 

ایا  اسااس هاد  از     بار . شاود  شود که از انعقاد قرارداد با صاحبکاران عاید می ای تأمی  می ا زحمه حسابرس از طری  ح 

بار  حساابرس و در نتیجاه   و تاالش  بار حجام فعا یات     تواناد  یما است که عواملی گذاری خدما  حسابرسی، تعیی   قیمت

 عرضاه  مارتب  باا  عوامال   بهتوان  یرا م یا زحمه حسابرس عوامل مؤثر بر ح . ا زحمه خدما  حسابرسی اثرگذار باشد ح 

اساتقالل  رقابت باازار حسابرسای،   صنعت، شهر  و اعتبار حسابرس، حسابرس در تخصص ) ینندگان خدما  حسابرسک
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خادما    تقاضا کنندگانعوامل مربوط به  و (یت حسابرسیفکیو  نظر حسابرس، اظهارحسابرس، اندازه حسابرس یا حرفه

از محای    ارکصااحب ساهم  ار، کصااحب  یحقاوق  یدعااو  ،ارکت صااحب کار، اندازه شار کشهر  و اعتبار صاحب) یحسابرس

 مؤسساا   یبارا (. 5010همکااران،   و گاریفی  ( تفکیاک نماود )  ارکصااحب  یتجاار  کسا یو ررقابتی در بازار محصاول  

را  یا ا زحمه ح صاحبکار  د بهیبا ها آننکته اول ای  که  ت است.یاهم یخدما  دارا متیق  ییتع ، دو نکته دریحسابرس

 یشانهاد یپ یهاا  مات یقباا   بتواند دیبا یشنهادیمت پیق دوم ای  که خدما  ارائه شده باشد؛ نکته با متناسب هک نندک اعالم

 یحسابرسا  یها کیتکناز  با استفاده مت خدما ، حسابرسانی  قییتع اول بخشدر  ند.کرقابت  یمؤسسا  حسابرس ریسا

 ازیا ن ماورد  یروهاا یو ن نندک  یتدو را الزم یزمان آن بودجه و طب   ییرا تع ها یدگیرسحجم  توانند یم کسیر بر یمبتن

 مختلف و برآورد یها رده از درین مورد ارک ساعا  به توجه ه باک ندی  نماییمورد نظر تع ارک یرا برا در سطوح مختلف

 یحاا ت  هک در بخش دوم خدما  متیق یابیارز .شود یم مشخص ارائه شده مربوط به خدما  ا زحمه ح ، ها نهیهزر یسا

 . گردد یمال تقاضا بر کاش به ییپاسخگو یبرا یاقتصاد ابیمک ص منابعیو تخص یاقتصاد یها هینظردارد، به  یرقابت

 که شاامل  اند شدهحسابرسی مطرح  ا زحمه ح  تعیی نیاز به حسابرسی و  در مورد های مختلفی مبانی نظری فرضیه طب 

متناسب با شرای  فرهنگای و محای  قاانونی    هستند که  یده عالمت، فرضیه اعتباربخشی و فرضیه یندگینما نظار  ۀیفرض

 یناش یحسابرسی تقاضا ،نمایندگی ۀیفرضطب  (. 1776 م، ) ها وجود دارد کشورها ترجیحا  مختلفی برای آنو قضایی 

 ینادگ ینما ناه یهز تواند یم راب  عنوان حسابرس به است و نفعان ذی و ارانکبستان سهامداران، باران یمد  یب تضاد منافع از

حسابرسای  در زمینه هزینه نماینادگی و تقاضاای   دهد. مطا عا  گوناگونی  اهشک را ارگزارانک خودسرانه رفتار از یناش

(. 1762، واتز و زیمارم  باالتر وجود دارد ) ا زحمه ح با کیفیت و برانگیخت  مدیران برای استفاده از حسابرسان شایسته با 

 ا زحماه  حا  بار   و شواهد کافی برای استفاده مادیران از خادما  حسابرسای باا کیفیات اسات       کننده فراهمنظار   ۀفرضی

نانارناد   ا ی باه دیگاران  ما  یهاا  دادهبرای کاهش دعااوی حقاوقی و انتقاال مسائو یت      ها شرکت زیرا؛ داردحسابرسی اثر 

 طب . (1769واالس، ) خت نمایندحسابرسی پردا ا زحمه ح حسابرس مستقل و شایسته را بپذیرند و برای ای  پذیرش باید 

، حسابرسان به کاهش تصامیما  نادرسات در باازار    در نارنوب تقاضا برای حسابرسی با کیفیت باال یده عالمت ۀفرضی

د عملیاا   نا د تاا باه باازار سارمایه نشاان ده     نحسابرس معتبری را برگزین کنند یمسعی  ها شرکتو  کنند یمسرمایه کمک 

 کنناد  یما  خود از ای  عالئام اساتفاده   یگذار هیسرمابا قوه برای تصمیما   گذاران هیسرما. استشرکت شفا  و مناسب 

خدما  حسابرسی بدی  صور  است که مؤسسا   یگذار متیق(. توجیه ای  فرضیه در مورد 1776 م، ؛ 1769واالس، )

از کیفیات و اعتباار    ایا  مؤسساا   ؛ زیارا  کنند یم باالتری طلب ا زحمه ح حسابرسی بزرگ و معتبر از صاحبکاران خود 

 آورناد  یما  را بارای شارکت باه ارمغاان     یتار  مناسبو جامعه برخوردارند و شفافیت و عملکرد  گذاران هیسرماباالیی نزد 

 (. 1764فرانسیس، )

ماا ی مسائو یتی    اطالعاا  بخشی به نتاای   در اعتباراعتباربخشی، حرفه حسابرسی ممک  است مدعی باشد  ۀفرضی طب 

زیاان وارد شاود،    هاا  آنماا ی گماراه کنناده باه      یهاا  صاور  در نتیجاه اساتفاده از    اگرمعتقدند  گذاران هیسرما ندارد؛ اما

زیاان وارد   گاذاران  هیسارما باه   وقتیرا جبران کنند. بنابرای  ممک  است  ها آنحسابرسان باید تاوان آن را بپردازند و زیان 

خادما  خاود ریساک را  حاان کنناد و       یگاذار  مات یق. در نتیجه، حسابرسان باید در شوند، حسابرسان بازخواست شود



 63 /66پیاپی / 1دوازدهم/ ش  ۀدور/ دانش حسابداریمجله 

 

سیمونیک، ) ابدی یمحسابرسی نیز افزایش  ا زحمه ح باشد، ریسک افزایش یافته و  تر فیضعهرنه نتای  عملیا  شرکتی 

1764 .) 

هاای   انیاز ز ینیتخم به عالوه یند حسابرسیار رفته در فرآکه تمام شده خدما  ب یا زحمه حسابرس بر اساس بها ح 

د. دها  می رخند در سه مرحله ی  فرآیا ی. اجراشود می  ییتع حسابرس در برابر گزارش صادر شده تیاز مسئو  یناش یآت

 ۀد. مرحلا نشو متحمل می اناز قضاو  حسابرس که در آینده ذینفع یناش یان آتیحسابرس از وقوع ز یابیاول، ارز ۀمرحل

 یاهش ارزش فعلا کا  ییکاه مناافع نهاا    تاا ایا   است عملیا  حسابرسی  یدر اجرانیروی انسانی و منابع  یریارگکه دوم، ب

باشاد.   یحسابرسا  یاضااف  یگذار هیسرما یینه نهایبرابر هز یهای ما  صور  یاز حسابرس یناش یهای مورد انتظار آت انیز

ان قضااو  حساابرس نقاش    ی  میکند تا اینکه هزینه حسابرسی را پوشش دهد. در ا در نهایت حسابرس قیمتی را تعیی  می

 (.5011ی، استانل) دارد حسابرسی ا زحمه   ح ییدر تع یمهم

 مبنی اعتباردهندگانو  گذاران هیسرما عالمتی برای که است قوی شرکتی راهبری محصول باال حسابرسی ا زحمه ح 

 ارتبااط  باعاث  بااال  حسابرسای  ا زحمه ح اگر  همچنی ، .است ریسک پایی  بودن و ما ی یها صور  بودن اتکا قابل بر

 باه  ریساک اتکاا   افزایش باعث حا ت ای  و ابدی یم حسابرس کاهش استقالل شود، صاحبکار و میان حسابرس اقتصادی

از  بتواناد  راهباری شارکتی مناساب    رود یما  انتظاار (. 5005همکاران،  و کارسلوشد ) خواهد صاحبکار ما ی یها صور 

های و  ) بگاذارد  اثار  مساتقل  حسابرسای  یبارا  تقاضاا  حسابرسای، بار   مورد ریسک و پیچیدگی واحداندازه،  اثر بر طری 

 حسابرسای را کااهش دهناد    ا زحماه  حا  ریساک و   ساازد  یما راهبری شرکتی بهتر حسابرسان را قاادر  (. 5006همکاران، 

ریساک   سابب با وجود رفتارهاای نامناساب مادیریت در گزارشاگری ماا ی کاه        از طرفی،. (5006، گریفی  و همکاران)

  یمحا  تیا فکی. (5004، و جانساتون  بادارد ) ابدی یمحسابرسی افزایش  ا زحمه ح کار و  ، ساعا شود یمراهبری شرکت 

 یهاا  آزماون  و یبناد  ت، زماان یا ماه موجاب آن بار   و باه  گذارد یم اثر یو ذات نترلک کسیر یابیبر ارز یتکراهبری شر

را  یماا   یهاا  صاور   یبا یع یبا  و داده اهشکا را  یحسابرس یبودجه زمان با قوه طور به یقو نظار  .دارداثر  یحسابرس

 یذاتا  کسا یر متقابال  به اثار  ،یحسابرس کسی. رشود یم یحسابرس یارآمدکو  ییاراک شیافزا باعثو  دهد یمش یافزا

 باه  )مرباوط  شاف ک عادم  کسا یر ( ویداخلا  نتارل کت یا فکیباه   )مرباوط  نترلک کسیر ت(،کشر یها ی گیواز  ی)ناش

ارتبااط معنااداری    شاده،  شاواهد نشاان داده  در مرتب  است.  ت(یبا اهم شف اشتباها ک در یحسابرس یها روشست کش

بی  خطر ذاتی و خطر کنترل وجود دارد و ارزیابی یکپارنه خطر تحریف با اهمیت نسبت به ارزیابی جداگانه خطر ذاتای  

 یتکراهباری شار   ،یحسابرسا  کسا یر ناارنوب  (. طبا  1272شایری و همکااران،    موساوی ح است )و خطر کنترل مرجّ

 یحسابرسا  یبر بودجه زماان نیز  ها سکیر شیافزا .دهد یمش یرا افزا نترلک کسیر و یذات کسیر یابیزان ارزیف میضع

 .تأثیر دارد یحسابرس ا زحمه ح  و

هزینه است؛ ا بته در ای  زمینه  وابستگی اقتصادی بی  حسابرس و صاحبکار بررسی معیاری برای یا زحمه حسابرس ح 

ای  های حرفه ریسک. (5010، نوی و همکاران ؛1760، سیمونیکشود ) میهای مربوطه کنترل  و ریسک تالش حسابرس

ی و اها ؛ 5004 ،ساتون و همکااران  وه) دارناد  حسابرسای اثار  گاذاری خادما     و تخصصی در کار حسابرسای بار قیمات   

صااحبکار، ریساک    یریسک پروژه حسابرسای شاامل ریساک تجاار    (. 5006ونکاتارامان و همکاران، ؛ 5008همکاران، 
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صااحبکار ریساک    یریساک تجاار  (. 5018، دفوناد و همکااران  حساابرس اسات )   یای تجاار  حسابرسی و ریسک حرفه

مناسب اظهاارنظر   طورریسک حسابرسی ریسکی است که حسابرس نتواند به  صاحبکار است. یمربوط به بقاء و سودآور

ایا  ریساک زماانی    ما ی را که به صور  با اهمیتی، نادرست ارائه شده است را تعدیل نمایاد.   یها خود راجع به صور 

همچنای    .های نادرست را کشف کناد  های ما ی مشتری نادرست باشند و حسابرس نتواند گزارش که صور  دهد رخ می

  گرفتاه کاه   أها از ای  ادعا نش قضایی با قوه است. ای  هزینه یدعاو یها حسابرس ریسک هزینه یای تجار ریسک حرفه

بازیابی اعتبار و شاهر  حساابرس    یها ها مانند هزینه حسابرسی به صور  ناکارا انجام شده است و نیز ریسک سایر هزینه

. ریساک  هساتند حقاوقی و ریساک شاهر  حساابرس      ییساک دعااو  حساابرس، ر  یاست. دو جزء اصلی ریسک تجار

دهاد، در حاا ی کاه از دسات دادن شاهر ، باه تواناایی         ما ی قرار می یها حسابرس را در معرض جریمه ،حقوقی یدعاو

تواند ابهاام در تاداوم فعا یات     رساند. از آنجایی که ریسک پروژه حسابرسی حتی می پذیرش و حفظ صاحبکار آسیب می

مختلاف اساتفاده    یهاا  یهاا از اساترات    مدیریت ای  ریسک یبزرگ حسابرسی را تهدید کند، حسابرسان برا یها سسهؤم

 (.5014، دفوند و ژان ؛ 5011، ستنلیا؛ 5000، جانستونکنند ) می

، افازایش تاالش   راهبردهاا ریساک حسابرسای را کااهش دهناد. یکای از      ساطح  توانناد   مای  راهبارد حسابرسان با نند 

نتواند ریسک پروژه حسابرسی را کااهش دهاد، ممکا  اسات حسابرساان صار  ریساک         است. اگر ای  کار حسابرسی

ا زحماه حسابرسای را افازایش     تالش حسابرسی و هم دریافت صر  ریسک، هار دو حا   هم  حسابرسی را دریافت کنند.

کاهش ریسک پروژه حسابرسی، انتقال ریسک پاروژه حسابرسای    یدیگر برا راهبرد(. 5004، جانستون و بدارد) دنده می

ارائه اظهارنظر ابهام در تاداوم فعا یات اسات. ارائاه اظهاارنظر ابهاام در        یبه صاحبکاران به وسیله کاهش سطح اطمینان برا

، کااپالن و ویلیاامز  )دهاد   حقاوقی حساابرس را کااهش مای     یتداوم فعا یت قبل از ورشکستگی صاحبکار ریساک دعااو  

ریساک  بااال،  ریساک   باا صااحبکاران  سی از حسابر یگیر کناره باتوانند  حسابرسان می ای  است کهدیگر  راهبرد(. 5012

 (.5000شو، ) پروژه حسابرسی را کاهش دهند

های ماا ی   جدید ارائه صور در زمینه ریسک حسابرسی، ارزیابی ت یک رویکرد عینی برای آزمون کیفیت حسابرسی

باا   هاای  ما ی، ناتوانی حسابرس در کشف تحریاف های  او یه و زیربنایی تجدید ارائه صور  دالیلاست؛ نرا که یکی از 

در ساال   یماا   یهاا  صاور   هد ارائا یاگر تجد (.5000، ا یفس  و میزیر) استها  ما ی قبل از انتشار آنی ها اهمیت صور 

رده باشاد(،  کل صادر رده باشد )گزارش مقبوکل نیقبل گزارش خود را تعد یفتد و حسابرس در سال ما یبعد اتفاق ب یما 

 یبار باروز خطاهاا    یرش نادرست( اتفاق افتااده اسات. عوامال مختلفا    ینوع دوم )خطر پذ یحسابرس ی  حا ت خطایدر ا

  گرفتاه از  أرش نادرست( اثرگذارند، اماا نقاش عوامال نشا    ی)خطر پذ نوع اول )خطر رد نادرست( و نوع دوم یحسابرس

  اسات خطار عادم    کند، ممکصر  ن یافکزمان  یانجام حسابرس یبرا ر است. اگر حسابرسیارناپذکحسابرس ان یخطا

بعاد و   یدر ساال ماا    یماا   یهاا  صاور   هد ارائا یتجد سببابد و یش یافزا یما  یها ت در صور یبا اهم فیتحرشف ک

هاای   تجدید ارائه صور افزایش (. 5016و همکاران،  ییمحمدرضارش نادرست توس  حسابرس شود )یش خطر پذیافزا

افازایش نظاار  بار حرفاه      (.5014سازرنی و همکااران،   تواند یکی از مصادی  شکسات حسابرسای تلقای شاود )     ما ی می

ها تعجب آور نیست؛ زیرا قصور حسابرس در کشف اشتباها  به عنوان یکای   حسابرسی پس از افزایش شمار تجدید ارائه
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تواناد ناشای از کوتااهی حساابرس در انجاام وظاایف محو اه،         فزایش شناسایی شده است. ایا  قصاور مای   از عوامل ای  ا

شاف حساابرس   ک ییش تواناا یه موجاب افازا  کا  یاز عوامل کییهای موجود در کار حسابرسی یا هر دو باشد.  محدودیت

 یاهش تاالش حسابرسا  کا ناد؛  ک یها صر  ما  یدگیرس یه حسابرس براکاست  یا مد  زمانی یشود، تالش حسابرس یم

اساترس، از  (. ایجااد  5015ی و همکااران،  لا کبلنش دهاد ) یشاد  افازا   را به یشف حسابرسکتواند احتمال خطر عدم  یم

از برناماه، عادم انجاام     یمراحل حسابرسا  یبرخ یحذ  پنهان مانند یزه حسابرسان و توسل به انجام اموریانگ رفت  دست

از پیامادهای منفای فشاار زماانی نامتعاار       ار کحا  صااحب یاد باه توضا  یا ز یاکا طبا  اساتاندارد و ات   یحسابرس یها هیرو

(. 5007نا ،  کی  و یباورداشته باشد ) نامناسب اثر یم بر حسابرسیرمستقیا غیم یطور مستق تواند به یمحسابرسی است که 

اهش کا  یرعااد یصاور  غ  به یما  یها صور  هد ارائیقبل از تجد هدر دور یبرسحسا ها زحم ح  نشان داده است شواهد

متار از حاد حساابرس از    ک  یا تخما یا  یحسابرسا  تاالش اهش کا ل یا د  تواند باه  یم یحسابرس ها زحم اهش ح ک. ابدی یم

 (.5015ی و همکاران، لکبلن)د باش کسیر

، رقابت بازار حسابرسای و ماذاکرا  حسابرساان و مشاتریان     ریسک حسابرس رسی از طری  ارزیابیا زحمه حساب ح 

ا زحماه حسابرسای، حسابرساان ارزیاابی ریساک مشاتری شاامل         زمان طراحی کار حسابرسی و تعیی  حا   .شود تعیی  می

ایا    دهناد.  ا  نادرست را انجام مییها و افشائ مدیران، محی  سازمانی مناسب، در معرض ریسک بودن حساب صالحیت

گذارد. حسابرسان به منظور کاهش ریساک   های ما ی اثر می عوامل بر توانایی حسابرس برای کشف اشتباها  در صور 

تاوان ایا     مای ا بته دهد.  بهای حسابرسی را افزایش می امرکنند که ای   آوری می تقلب، شواهد حسابرسی بیشتری را جمع

 زنی بی  حسابرس و مشتری به تأییاد مشاتری رسااند    و تعادل قدر  نانه افزایش هزینه را بر اساس رقابت بازار حسابرسی

 (.5006هوگان و ویلکینز، )

طای  مناافع بیشاتر اسات.     کساب در بازار خدما  حسابرسی انتظار حسابرسان در صحنه رقابت، ماندگاری در باازار و  

هاای حسابرسای و کیفیات     ناه یآن بار هز  انحصار بازار حسابرسی و تأثیرگذاران در مورد پیامدهای  سیاست ،اخیرهای  دهه

شود ح  انتخاب مشتری و ارائه خادما    انحصار بازار حسابرسی موجب می ؛ از یک سو،اند حسابرسی ابراز نگرانی کرده

ناه  یباه هز ت منجار  یا جاد حس بیش اعتماادی در حسابرساان و در نها  یت قدر  بازار حسابرسان باعث ایابد. تقویکاهش 

  در حاا ی اسات کاه رقاابتی باودن باازار حسابرسای و کوناک باودن          یا ا ؛گاردد  تر مای  ی یو کیفیت پا باالترحسابرسی 

دهاد کاه در نتیجاه باه      ا زحمه حسابرسی برای جذب مشتری بیشتر سوق مای  ، حسابرسان را به سمت کاهش ح سسا ؤم

نا  و همکااران،    ؛5000دفوناد و همکااران،   )نناده اسات     امر نیز نگاران ک یا وشود  کاهش کیفیت حسابرسی منجر می

تارس از دسات دادن    است،که ح  انتخاب مشتری محدودتر   یبه د یل ا ،تر باشد بازار حسابرسی انحصاری یوقت(. 5010

خاود را بهتار حفاظ    اساتقالل  ان خود مدارا کنند و یکمتر احتمال دارد که حسابرسان با مشتر ، یبنابرا .مشتری کمتر است

با کاهش ترس از دست دادن مشتری، حسابرسان تمرکاز بیشاتری بار کاار خاود خواهناد داشات و در         به عالوه،کنند.  می

ننانچاه باازار    ،طرفای ز (. ا5012نیوت  و همکااران،  ؛ 5010ان، کاالپور و همکار)ابد ی ش میینتیجه کیفیت حسابرسی افزا

ان حا   ی  اطمیناان را دارناد کاه مشاتر    یا که حسابرساان ا   یبا توجه به ا ،باشدسسا  خاصی ؤکار حسابرسی در انحصار م
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 حسابرسای کااهش پیادا خواهاد کارد     ای برای بهبود کار خود نخواهناد داشات و کیفیات     انگیزه ،گری ندارندیانتخاب د

 (.5018، ان  و همکارانوه؛ 5012، فرانسیس و همکاران؛ 5015، نا و بونآستا)

وجود تمرکز بیشاتر  سی، برخی شواهد بیانگر آن است که طب  مطا عا  حوزه تمرکز بازار حسابرسی و کیفیت حسابر

، از ایا  رو هاای حسابرسای اسات.     کااهش هزیناه   سابب جاویی در مقیااس شاده و     در بازار حسابرسی سبب ایجااد صارفه  

یوت  ن؛ 5010کاالپور و همکاران، نمایند ) حسابرسان تالش حسابرسی خود را بیشتر معطو  تقویت کیفیت حسابرسی می

(. از طرفی، طب  برخی شواهد در بازارهای متمرکز حسابرسی، حسابرسان از انگیزه بااالیی در راساتای   5012و همکاران، 

بهبود کیفیت خدما  حسابرسی برخوردار نیستند. ننی  شرایطی سبب ایجاد بیش اطمیناانی در حسابرساان شاده و سابب     

 .(5012، فرانسیس و همکاران؛ 5015بون و همکاران، شود ) تضعیف کیفیت حسابرسی می

 پژوهشتجربی  ۀپیشین

پیرساون  شده است.  حسابرسی ا زحمه ح  کاهش موجب حسابرسی بازار در رقابتدریافتند  (1775ماهر و همکاران )

سااندرز و  ارائاه کردناد.   حسابرسای   ا زحماه  حا   بار  حسابرسای  باازار  تمرکاز  یمنفا شواهدی از تأثیر  (1774)تر پیو تروم

 (1778 ای )  یافتاه اسات.   کااهش  حسابرسای  ا زحماه  ح با افزایش رقابت در بازار حسابرسی، دریافتند  (1774همکاران )

ا زحماه حسابرسای بیشاتری دریافات      از بازار حسابرسی دارند، حا   ینشان داد مؤسسا  حسابرسی بزرگ که سهم باالتر

مثبتای   رابطاه حسابرسای  ا زحماه   دریافتند بی  تمرکاز باازار حسابرسای و حا      (5009میکین  و همکاران ) مکاند.  کرده

هاای ذاتای، کنتارل و     های حسابرسی باه حاوزه   دریافتند با توجه به تفکیک ریسک (5006هوگان و ویلکینز ) وجود دارد.

ا زحماه بااالتری دریافات     دارناد، حا    کنترل داخلای بیشاتر   سکیرهای صاحبکار که  ف، حسابرسان در شرکتعدم کش

اناد   باالی کنترل داخلی که توس  حسابرس بزرگ حسابرسی شده سکیرهای صاحبکار با  اند. همچنی  در شرکت نموده

 (5006) اساتینر و سالواگی   کیتا زحمه حسابرسای بااالتر اسات.    ، ح دوره تصدی نخستی های  و برای حسابرسان در سال

مول هاای مشا   همچنی  شارکت  است. مرتب ا زحمه حسابرسی  سهم باالی بازار خدما  حسابرسی با افزایش ح  دریافتند

 هایی محی در دریافتند  (5006) نوی و همکاراناند.  به حسابرسان پرداخت نموده یا زحمه کمتر نرخش حسابرس، ح 

و کااالپور   ت.ا زحماه حسابرساان بازرگ بیشاتر از حسابرساان کوناک اسا        کام اسات، حا     دعاوی حقوقیکه ریسک 

 وجود ندارد.  حسابرسی ا زحمه ح  و یحسابرس بازار تمرکز بی  معنادار ارتباطدریافتند  (5010) همکاران

ا زحمه  همچنی  ح   .دارد حسابرسی ا زحمه ح  بر منفی ریتأث حسابرسی بازار تمرکز دریافتند (5015) ویلکنز  و  نیوم 

کارساون و  حسابرسان متخصص صنعت که فاصله جغرافیایی بیشاتری باا صااحبکار دارناد، بیشاتر اسات.       حسابرسی برای 

 و یحسابرسا کاهش ساطح رقابات در باازار     سبب های حسابرسی بزرگ تعداد مؤسسه کاهش دریافتند (5015) همکاران

و همکااران   بلنکلای . ترتر اسا ینشامگ  ،تر صاحبکاران کونکو ای  افزایش برای  شود یم حسابرسی ا زحمه ح  شیافزا

منفای وجاود دارد.    ۀرابطا  ،هاای ماا ی   ا زحمه غیرعادی حسابرسی و احتمال تجدید ارائه صور  دریافتند بی  ح  (5015)

های ما ی انعکاسی از تالش پاایی  حسابرسای و یاا تخمای  پاایی  ریساک        شواهد بیانگر آن است که تجدید ارائه صور 

بازرگ حسابرسای از    ا سسا ؤم دریافتند ساهم  (5015)بایر  لو ت و استیگحسابرسی در دوره مشمول تجدید ارائه است. 

حسابرسی در بازار حسابرسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به د یل وجود رقابت در ایا  باازار کااهش    ا زحمه   حان ح 
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ا زحمه حسابرسی رابطاه   بی  رقابت در بازار خدما  حسابرسی و ح  دریافتند (5015) نانتزیاراس و همکاران .یافته است

 ،سساا  بازرگ حسابرسای   ؤانحصاار باازار حسابرسای توسا  م    دریافتند  (5012)فرانسیس و همکاران  .منفی وجود دارد

الزم جلاوگیری از باروز ننای  رفتارهاایی      جهات داده اسات و  سسا  حسابرسی افزایش ؤرفتارهای ضد رقابتی را میان م

ا  حسابرسای و انجاام   سسا ؤمواردی نون عدم ارائاه خادما  غیرحسابرسای باه صااحبکاران، نارخش اجبااری م       است 

 مورد توجه قرار گیرند.سسا  حسابرسی ؤتوس  م کرتحسابرسی مش

های ماا ی افازایش     صور هارائ دیتجد ، میزانیحسابرسبازار در  رقابت دریافتند با افزایش (5012نیوت  و همکاران )

 باازار  ۀناداز ا کاه  نشاان داد  (5012اشالم  ) اسات.   رقابت بر کیفیات حسابرسای   هفزایند اثر و ای  موضوع ناشی از یابد می

 و بازرگ  در بازارهاای  و دارد یحسابرسا  کیفیات  وا زحماه   حا   باا رقابات   تمرکاز   یبا  ارتبااط  بار  منفی ریتأث حسابرسی

 اطالعاا   کننادگان  اساتفاده دریافتند  (5014) کند و همکاران .ابدی یم کاهش یحسابرس کیفیت و ا زحمه ح  غیررقابتی،

دربااره  نگرانای بیشاتری   گذاران بازار سارمایه   ها و قانون کنندگان خدما  حسابرسی، مدیران شرکت ما ی نسبت به عرضه

هاای ماا ی تنهاا فعا یات      صاور  کننادگان   اساتفاده  نظار باه   .سسا  حسابرسی از بازار حسابرسای دارناد  ؤهم مستمرکز و 

سساا   ؤایجاد رقابت در باازار حسابرسای بایاد م    جهتبلکه  ؛بزرگ حسابرسی در بازار حسابرسی کافی نیست ا سسؤم

 زار خادما  حسابرسای باه میازان زیااد     باا  دریافتناد  (5014) کارساون و همکااران   .ادغام شوند ا همکونک حسابرسی ب

بندی شده و از نظر عرضه خدما  متمرکز است. همچنی ، به مرور زمان با افزایش پیچیدگی قاوانی  و  ازوم تاالش     بخش

وهمکااران   الکاورب ا زحماه حسابرسای افازایش یافتاه اسات.       بر بودن فرآیند حسابرسی، ح  بیشتر حسابرسان به د یل زمان

. اسات  ها یافتارتق بزرگ های مؤسسه به کونک های مؤسسه از اجباری گردش از پس برسیاکیفیت حسدریافتند  (5014)

 هاای  مؤسساه  از اماا  یافته، کاهش کونک به بزرگ های مؤسسهی از اجبار گردش از پس حسابرسی ا زحمه ح  همچنی ،

در باازار  سسه بزرگ حسابرسای  ؤم نهارسهم دریافتند  (5014)جراکس و سیورس  نکرده است.  تغییر بزرگ به کونک

ا زحماه   ساهم باازار حسابرسای از نظار حا       وداشاته  نزو ای   روناد  بر حسب تعداد صاحبکار طی زمانخدما  حسابرسی 

 . کاهش یافته استای  مؤسسا  حسابرسی 

شود و به دنبال آن  حسابرسی می ها زحم افزایش ح  سببتمرکز بازار حسابرسی دریافتند  (5018)و همکاران   هوان

هاای   سابب افازایش کیفیات ساود شارکت      حسابرسای خادما   تمرکاز باازار   . همچنی  یابد ت حسابرسی افزایش مییفیک

بای    دریافتناد  (5019) ناوی و همکااران   شاود.  صاحبکار و کاهش نیاز حسابرسان جهت انتشار اظهارنظر تعدیل شده مای 

هاای قاانونی ضاعیف     مثبتی وجود دارد. ای  رابطاه مثبات در محای     ۀرابط ،حسابرس ا زحمه ح تمرکز بازار حسابرسی و 

شاود. همچنای  رابطاه مثبات تمرکاز باازار        های قانونی قوی، ای  رابطه تضعیف شده یا منفی می برقرار است، اما در محی 

 و اشالم  تار اسات.    های حسابرسی شده توسا  حسابرساان غیربازرگ قاوی     حسابرس در شرکت ا زحمه حسابرسی و ح 

 افازایش  باا  یاباد؛ همچنای    می شیافزا یحسابرس ها زحم ، ح یحسابرس بازار تمرکز شیافزا با دادند نشان (5019) الوس 

   د.شو می برخوردارا زحمه  در ح  فیتخف از صاحبکار  قرارداد، ییابتدا یها سال در حسابرس تمرکز

گذاری خادما  حسابرسای بای  مؤسساا  بازرگ حسابرسای و مؤسساا  کوناک          نشان داد قیمت (5016) فرندی

هاای صااحبکاری کاه انادازه      ویا ه در شارکت  حسابرسی به شاکل رقاابتی نیسات؛ ا بتاه مؤسساا  بازرگ حسابرسای باه        
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هاای   افازایش ریساک کنتارل    دریافتناد  (5016) جی و همکااران اند.  ا زحمه باالتری دریافت نموده تری دارند، ح  بزرگ

باازار   یبا داشات  ساهم بااال    حسابرسان بزرگنشان داد  (5016) وسنا ا زحمه حسابرسی همراه است. داخلی با افزایش ح 

ا زحمه حسابرسی مؤسسا  بزرگ حسابرسای در   همچنی ، ح اند.  هداشت باالتر ا زحمه حسابرسی ، ح خدما  حسابرسی

ا زحماه حسابرسای مؤسساا      ا زحمه نرمال ندارد، اماا حا    از ح  معنادارهای صاحبکار با اندازه بزرگ، انحرا   شرکت

پایاک و  ا زحماه نرماال دارد.    از حا   معناادار هاای صااحبکار باا انادازه بازرگ، انحارا         ر شرکتکونک حسابرسی د

هاای باا    دریافتند تجدید ارائه ناشی از وقوع تقلب در گزارشگری ما ی و همچنی  ناشی از وقاوع اشاتباه   (5016همکاران )

هاای کاالن    باا افازایش ریساک    دریافتناد  (5017)و همکااران   نا  شوند.  ا زحمه حسابرسی می اهمیت سبب افزایش ح 

ماا ی   یهاا  صاور  ا زحمه حسابرسی و تجدید ارائه  ، بی  ح به عالوها زحمه حسابرسی افزایش یافته است؛  ، ح سیستمی

رابطاه مثبتای وجاود     ،ابرسیکیفیت گزارشگری ما ی و کیفیت حسضعف در عنوان معیاری از عوامل ریسک مرتب  با  به

و  نانا  مشاهده نشاد.   ایطهما ی در دوره بحران ما ی راب یها صور ا زحمه حسابرسی و تجدید ارائه  بی  ح  اما ؛دارد

 ،عاالوه  باه  .دارد حسابرسای  ها زحما  حا   ینسابندگ  بار  یمثبتا  اثار  حسابرسای  باازار  در رقابت دریافتند (5017) همکاران

راک و  ون .دارد( مثبتای )  یمنفا  ارتبااط  حسابرسای  تیا فیک باا ( کااهش ) شیافازا  باه  رو حسابرسی ها زحم ح  ینسبندگ

حسابرسای توسا    ؛ همچنای   داردا زحماه حسابرسای    تمرکز بازار حسابرسی تأثیر مثبتی بر ح  دریافتند (5050) همکاران

 ا زحمه حسابرسی شده است. سبب افزایش ح  حسابرسان بزرگ

 و تعداد بندهای گازارش حساابرس تاأثیر مثبات     طب های داخلی  دریافتند اثربخشی کنترل (1274پور و دستگیر ) قدیم

نخساتی  تاأثیری   ، تونایی فنی و نوع حسابرس و حسابرسی اماا زحمه حسابرسی دارند؛  استقالل حسابرس تأثیر منفی بر ح 

دریافتند گردش اجبااری و اختیااری حساابرس، انادازه      (1274یگانه و همکاران ) حساسا زحمه حسابرسی ندارند.  بر ح 

دریافتناد   (1278تلخاابی و همکااران )   مثبات دارناد.   اثار حسابرسای   ا زحماه  ح حسابرس و کیفیت مؤسسه حسابرسی بر 

کناد.   های زمانی بلندمد  تغییر مای  کند و در دوره های حسابرسی از یک روند مشخص تبعیت نمی ا زحمه نسبندگی ح 

شاود و دساتمزدهای حسابرسای را     ا زحماه مای   اساتاندارد حا    ا گاوی اجتناب ما یاتی باعث انحرا  از ریسک همچنی ، 

ا زحماه حسابرسای و    تمرکز بازار حسابرسی موجب کاهش حا   دریافتند (1279ی و همکاران )کردستاند. ده افزایش می

ا زحماه   رقابات در باازار حسابرسای تاأثیر منفای بار حا        دریافتناد   (1279اورادی و همکاران )شود.  می ت حسابرسییفیک

ا زحماه حسابرسای را تشادید     حسابرسی دارد. به عالوه، اندازه بازار حسابرسی تأثیر منفی رقابت باازار حسابرسای بار حا     

بازار حسابرسی سبب کاهش کیفیت حسابرسی شده و انادازه باازار حسابرسای بار ایا  رابطاه       در کند. همچنی  رقابت  می

نرماال  ا زحمه حسابرسی غیر حسابرسی، ح  دریافتند با افزایش رقابت مؤسسا  (1276جوادی و همکاران )ندارد. ثیری تأ

ا زحماه حسابرسای رابطاه     حا   وبی  انحصاار باازار حسابرسای    دریافتند  (1276گیفان و همکاران ) غالمییابد.  افزایش می

رغم آنکه بعاد  علی به عالوه،بی  انحصار بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی مشاهده نشد.  ای رابطه امامثبت وجود دارد. 

میاان   روابا    قانون تأثیری بر یب ایوجود تصو  یا با ،افتهیش یقانون برنامه پنجم توسعه، انحصار افزا 77ب ماده یاز تصو

  ست.کیفیت حسابرسی نداشته ا ا زحمه حسابرس و ح  باسابرسی انحصار بازار ح
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عدم رعایت قانون مبارزه با پو شویی منجار باه افازایش ریساک تجااری      دریافتند  (1276ابراهیمی کرد ر و همکاران )

حسابرسای بیشاتری    ها زحما  حا   وکنناد   شود. پس حسابرسان تالش خود را بیشاتر مای   صاحبکار و ریسک حسابرسی می

ای  شاش وی گای تردیاد حرفاه     اا زحماه حساابرس با    حا  نشاان دادناد    (1277بیرجندی و همکاران ) .شود درخواست می

، تمایال بیشاتری    کنناد  کاران خود دریافت می های باالیی از صاحب ا زحمه منفی دارد. حسابرسانی که ح  رابطهحسابرس 

ای خاود را تنازل داده تاا بتوانناد رضاایت       تمدید کنند و میازان تردیاد حرفاه     کار تا قرارداد خود را با همان صاحبدارند 

انادازه و  دریافتناد   (1277نوشادی و همکااران ) . کار را، جهت دستیابی به منافع اقتصادی باالتر خود کسب نمایند صاحب

تاری  عوامال   سسا  و ریسک دعاوی حقاوقی علیاه حسابرساان در ایاران، مهام     ؤباط بی  ا مللی متمرکز بازار و میزان ارت

دریافتناد   (1277حسانی و برخاورداری )   د.دهنا  میثیر قرار أا زحمه حسابرسی را تحت ت مداخله گری هستند که تعیی  ح 

 هیئات بر رابطه مثبت بی  اساتقالل  تأثیر منفی ، تمرکز ما کیت کنترلدر انطباق با دیدگاه اثر جانشینی با قوه بی  ما کیت و 

نادارد؛ اماا اظهاارنظر     رابطاه خادما  حسابرسای    ا زحماه  حا  حسابرسای دارد. بزرگای حساابرس باا      ا زحمه ح مدیره و 

 حسابرسی دارد. ا زحمه ح حسابرس رابطه مستقیم با 

 های پژوهش فرضیه

 یهاای آتا   انیا از ز با بارآوردی  یند حسابرسیدر فرآ ه شدهئاراتمام شده خدما   یا زحمه حسابرس بر اساس بها ح 

ا زحماه   حا  (. 5011ی، اساتانل شاود )  مای   ییتع های آن و ریسک ت حسابرس در برابر گزارش صادر شدهیاز مسئو  یناش

و  تاالش حساابرس  هزیناه  اسات؛ در ایا  زمیناه     وابستگی اقتصادی حسابرس و صااحبکار  بررسی معیاری برای یحسابرس

ریسک پروژه حسابرسی شامل ریسک (. 5010، نوی و همکاران ؛1760، سیمونیکشود ) های مربوطه کنترل می ریسک

ریسک حسابرسای ریساکی اسات کاه حساابرس      . حسابرس است یسک حسابرسی و ریسک تجارصاحبکار، ری یتجار

ما ی را که به صور  با اهمیتای، نادرسات ارائاه شاده اسات       یها نتواند به صور  مناسب اظهارنظر خود راجع به صور 

شاف حساابرس اسات؛    ک ییش تواناا یافازا  ماؤثر بار  از عوامال   یتالش حسابرس .(5018، دفوند و همکاران) تعدیل نماید

باه   یحسابرسا  تاالش اهش کا و ش دهاد  یرا افزا یشف حسابرسکعدم  ریسکتواند  یم یاهش تالش حسابرسک ، یبنابرا

(. 5015ی و همکااران،  لا کبلن)هماراه اسات    یحسابرس ها زحم ح با کاهش  کسیمتر از حد حسابرس از رک  یتخم د یل

شواهد حاکی از آن است که وقوع خطای حسابرسی در تشخیص اشاتباها  ماا ی صااحبکار ناشای از نااتوانی حساابرس       

های ماا ی صااحبکار گاردد. تجدیاد ارائاه ناشای از        ممک  است سبب اظهارنظر نادرست حسابرس و تجدید ارائه صور 

و پایاک  ا زحماه حسابرسای شاود )    ز افازایش حا   ساا  تواناد زمیناه   های باا اهمیات مای    تقلب در گزارشگری ما ی یا اشتباه

عناوان معیااری از    بهما ی  یها صور ا زحمه حسابرسی و تجدید ارائه  رود بی  ح  به عالوه، انتظار می (.5016همکاران، 

با ای  حاال،   (.5017، و همکاران ن عوامل ریسک مرتب  با ضعف در کیفیت حسابرسی رابطه مثبتی وجود داشته باشد )

ا زحمه حسابرسی بیاانگر شاواهد متفااوتی اسات. از ایا  رو، در       های عدم کشف و پیامدهای آن با ح  ارتباط بی  ریسک

 اول پ وهش ای  موضوع مورد کنکاش قرار گرفته است: ۀفرضی

 وجود دارد. یدارامعنخدما  حسابرسی رابطه  ا زحمه ح حسابرسی و عدم کشف بی  ریسک  :1 ۀفرضی
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تقاضاا بارای    اسات و  حسابرسای سسا  حسابرسای بیاانگر تفااو  کیفیات     ؤا زحمه م در بازار رقابتی تفاو  میان ح 

هاای   دهاه طای   (.1761آنجلاو،   دیکناد )  میا زحمه ایجاد  صرفه ح ، برای ای  مؤسسا  باالبا کیفیت  یخدما  حسابرس

 و تاأثیر  ، وضعیت رقابتی یا انحصاری بودن محی  حسابرسیحسابرسیخدما  در مورد پیامدهای بازار هایی  نگرانی اخیر

ت قادر  باازار   یا تقوو انحصار بازار حسابرسی  وجود دارند؛ از یک سو،های حسابرسی و کیفیت حسابرسی  نهیآن بر هز

ناه  یهز افازایش ت یجاد حس بیش اعتمادی در حسابرسان و در نهایث اح  انتخاب مشتری باعاز طری  کاهش حسابرسان 

سساا  حسابرسای،   ؤرقابتی بودن بازار حسابرسای و کوناک باودن م    اما؛ دشو کیفیت حسابرسی میکاهش حسابرسی و 

کااهش کیفیات    سابب دهاد کاه    ا زحمه حسابرسی برای جذب مشتری بیشتر ساوق مای   حسابرسان را به سمت کاهش ح 

بازار (. از طرفی، در 5010ن  و همکاران،  ؛5000دفوند و همکاران، )  امر نیز نگران کننده است یا وشود  حسابرسی می

و کیفیات حسابرسای    هبا کاهش ترس از دست دادن مشتری، حسابرسان تمرکز بیشتری بر کار داشات  انحصاری حسابرسی

 ،بااازار انحصاااری حسابرساایدر  ،طرفاایز (. ا5012نیااوت  و همکاااران، ؛ 5010کاااالپور و همکاااران، ) اباادی ش مااییافاازا

و کیفیت حسابرسای کااهش پیادا     هداشتنبرای بهبود کار خود  زهیانگ ،ح  انتخاب مشتریاز کاهش اطمینان  باحسابرسان 

برخای شاواهد حااکی از رابطاه      (.5018، ان  و همکااران وه؛ 5012، فرانسیس و همکاران؛ 5015، نا و بونآستاکند ) می

؛ 1774سااندرز و همکااران،   ؛ 1775 ماهر و همکااران، ا زحمه حسابرسی است ) منفی بی  رقابت در بازار حسابرسی و ح 

 (.5014، جاراکس و سیورسا   ؛ 5015نانتزیااراس و همکااران،   ؛ 5015، بایر لو ت و استیگ؛ 5015، کارسون و همکاران

ا زحمه حسابرسای در ارتبااط اسات     حاکی از آن است که سهم باالی بازار خدما  حسابرسی با افزایش ح  شواهد دیگر

(. از حاوزه  5016وسانا،  ؛ 5016فرنادی،  ؛ 5006اساتینر و سالواگی،    کیات ؛ 5009میکینا  و همکااران،    مک؛ 1778 ی، )

 یمشااهده شاده اسات؛ برخا     یا زحماه حسابرسا   در ارتباط باا حا    یز شواهد متناقضین یتمرکز در بازار خدما  حسابرس

و   هوانا  ؛5012اشالم ،  ) یا زحماه حسابرسا   بار حا    یر مثبت تمرکز در بازار خدما  حسابرسا یاز تأث یمطا عا  حاک

از  یگر حااک ید ی(، برخ5050راک و همکاران،  ون؛ 5019، الوس  و اشلم  ؛5019نوی و همکاران، ؛ 5018، همکاران

 اناد  مشااهده نکارده   یدار یگار شاواهد معنا   ید ی( و برخا 5015 ویلکناز   و  نیاوم  ؛ 1774، تار پیپیرساون و تروم ) یر منفیتأث

ا زحماه حسابرسای بیاانگر     و حا   یباازار حسابرسا   ی  رقابتیبا ای  اوصا ، ارتباط بی  مح .(5010کاالپور و همکاران، )

 دوم پ وهش ای  موضوع مورد کنکاش قرار گرفته است: ۀفرضیشواهد متفاوتی است. از ای  رو، در 

  وجود دارد. یدار امعنخدما  حسابرسی رابطه  ا زحمه ح بی  سهم بازار خدما  حسابرسی و  :5فرضیه 

 و شرح متغیرهای آن پژوهش یها الگو

اساتفاده شاده   سال  -شرکت یها مشاهدهنند متغیره مبتنی بر رگرسیون  یهاا گواز  پ وهش یها هیفرضجهت آزمون 

 ها ا گوانتخاب . اند شده( بیان 5)جدول در  ها آن ارزیابی عملیاتیو نحوه  پ وهشمتغیرهای . اند شدهدرج  1 جدولدر که 

 .است انجام شدهحسابرسی خدما   ا زحمه ح مطا عاتی حوزه عوامل مؤثر بر  یها نهیشیپ طب متغیرها گزینش و 
 پژوهش یها الگو .1جدول 

 (خدما  حسابرسی ا زحمه ح و  ریسک حسابرسیفرضیه اول )رابطه بی  ا گوی 
(1)                                                      
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 (خدما  حسابرسی ا زحمه ح و  فرضیه دوم )رابطه بی  سهم بازار حسابرسی ا گوی

(5)                                                      
                                                         
                                                          

 

 

 آنها یریگ اندازهو نحوه  پژوهشمتغیرهای . 2جدول 

 یریگ اندازه شرح نماد

 ها شرکتحسابرسی  ا زحمه ح  گاریتم طبیعی مبا غ پرداختی  حسابرسی ا زحمه ح         

 ریسک حسابرسی       

همراه با ریسک و کد صفر برای سایر موارد؛ ریسک حسابرسی از دیدگاه  یحسابرسکد یک برای 
 اظهارنظر دوره ما ی یکحسابرس در  خطای نوع دوم حسابرسی بررسی شد. برای ای  منظور اگر

ال  یتعدبه د یل وجود ار کصاحب یما  یها صور بعد  یما دوره در  ی، و ارائه نمایدمقبول 
در  کد یکآن  یو برا حسابرسی رخ داده استنوع دوم  یخطا، دد ارائه شویتجدمشمول  یسنوات

 و در غیر ای  صور  کد صفر. نظر گرفته شد

 سهم بازار حسابرسی       
حسابرسی شده توس  حسابرس خاص در صنعت  یها شرکت یها ییدارانسبت جمع ارزش دفتری 

 صنعت. یها شرکتتمام  یها ییداراخاص به جمع ارزش دفتری 
 کد صفر. صور   یااظهارنظر مقبول حسابرسی، کد یک و در غیر  اظهارنظر حسابرس        

 شهر  حسابرس        
حسابرسی توس  سازمان حسابرسی، مؤسسا  معتمد سازمان بورس یا مؤسسا  با رتبه ا ف جامعه 

 کد صفر. صور   یاحسابداران رسمی، کد یک و در غیر 
 کد صفر. صور   یاحسابرس، کد یک و در غیر نرخش  نرخش حسابرس        
 ها ییدارابه ارزش دفتری  ها یموجودو  ها یافتنیدرنسبت جمع  پیچیدگی حسابرسی        
 نسبت تعداد اعضای غیرموظف به کل اعضای کمیته حسابرسی استقالل کمیته حسابرسی         
 مدیره هیئتنسبت تعداد اعضای غیرموظف به تعداد کل اعضای  مدیره هیئتاستقالل         
مدیره بودن مدیر عامل، کد یک در غیر اینصور  صفر. هیئترئیس  رئیس یا نایب مدیره هیئترهبری            

مدیره هیئت گاریتم طبیعی تعداد جلسا   مدیره هیئتفعا یت           

 هیرشم ( -جمع توان دو درصد سهام ما کی  نهادی )هرفیندال تمرکز ما کیت        
 ها ییدارابه ارزش دفتری  ها یبدهنسبت ارزش دفتری  اهرم ما ی       
 کد صفر. صور   یاگزارش زیان خا ص، کد یک و در غیر  یده انیز        
 موهومیمتغیر  اثرا  صنعت     
 متغیر موهومی ها اثرا  سال      

 پژوهش یشناس روش

است. گردآوری اطالعا  حوزه مبانی نظاری و   یدادیرو پسپ وهش در حوزه مطا عا  کاربردی، توصیفی و  روش

از  هاا  دادهپا وهش مبتنای بار مطا عاا  اسانادکاوی اسات و        یها دادهگردآوری و  یا کتابخانهمبتنی بر مطا عا   ها نهیشیپ

مدیره و گزارش حساابرس از طریا  نارم افازار      هیئتتوضیحی، گزارش  یها ادداشتیما ی حسابرسی شده،  یها صور 

اکسل انجام شده و تحلیل آماری با اساتفاده   افزار نرممتغیرها در  یریگ اندازهاند.  رهاورد نوی  و شبکه کدال استخراج شده

پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهاران    یها شرکتآماری پ وهش شامل  ۀجامعانجام شده است.  وزیو یا افزار نرماز 

 9شارکت طای    121 تعداد، 2  جدول یطب  شرااند؛  است که طب  شرای  حذفی غربال شده 1279تا  1271 یها سالطی 

 سال بررسی شدند.-مشاهده شرکت 719و  هشدگزینش سال 
 آماری پژوهش. گزینش جامعه 3جدول 

 تعداد ها تیمحدودشرح / 
 404 های پذیرفته شده بورسی در پایان دوره زمانی پ وهش به استثنای فرابورسی( )شرکت ها شرکتتعداد 
  :شود یمکسر 
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 (92) اند. فعال بوده یگذار هیسرما، هلدین  و ن یزی ، مهیبکه در حوزه خدما  بانکی،  یها شرکت
 (68) اند. اند و حضور مستمر نداشته دوره پ وهش به بورس وارد یا از آن خارج شده یکه ط ییها شرکت
 (21) .اند داشتهدوره پ وهش تغییر سال ما ی  یکه ط ییها شرکت
 (164) .اند بودهحسابرسی  ا زحمه ح  ه از منظر یبه و کامل کلیدیاطالعا  فاقد  غیرفعال بوده و یا دوره پ وهش یکه ط ییها شرکت
 121 غربال شده از جامعه آماری پ وهش یها شرکت

 پژوهش یها افتهی

. اناد  شاده بیاان   4جدول در های مرکزی، پراکندگی و توزیع  در حوزه شاخص پ وهشمتغیرهای نتای  آمار توصیفی 

مشااهده   719هاای ماورد بررسای شاامل      تعداد داده. اند شدهارائه  4جدول در  پ وهش دو ارزشیمتغیرهای فراوانی نتای  

حادود  اسات.   واحد  گاریتم طبیعی 441/50طور میانگی   به ها مشاهدهحسابرسی خدما   ا زحمه ح  سال است.-شرکت

میاانگی  ساهم باازار    مشمول ریسک حسابرسی در قا ب وقوع خطای نوع دوم حسابرسی هستند.  ها مشاهدهدرصد  61/59

 هاا  مشااهده درصاد   48/48در  درصاد اسات.   40/17 هاا  مشااهده مؤسسا  حسابرسای از باازار ارائاه خادما  حسابرسای      

توسا  ساازمان حسابرسای، مؤسساا       هاا  مشااهده درصاد   69/84اناد.   حسابرسان اظهارنظر مقبول حسابرسی ارائاه کارده  

درصد  75/59اند. حدود  معتمد سازمان بورس یا مؤسسا  با رتبه ا ف جامعه حسابداران رسمی حسابرسی شدهحسابرسی 

به عنوان معیار پیچیدگی حسابرسای باه طاور     ها یموجودو  ها یافتنیدراند. جمع  مشمول نرخش حسابرس بوده ها مشاهده

درصد اعضای کمیته حسابرسی غیرموظف مساتقل هساتند.    25/44است. به طور میانگی   ها ییدارادرصد  57/40میانگی  

مدیر عامل در سامت رهبار    ها مشاهدهدرصد  75/51 درمدیره مستقل هستند.  هیئتدرصد اعضای  40/89به طور میانگی  

واحد  گااریتم طبیعای تعاداد     1057/2مدیره به طور میانگی   هیئتمدیره ایفای مسئو یت نموده است. میزان فعا یت  هیئت

درصد است. تمایل شاخص باه سامت یاک بیاانگر      42/90 ها مشاهدهمیانگی  تمرکز ما کیت  مدیره است. هیئتجلسا  

 40/47طاور میاانگی     باه  هاا  مشااهده  یهاا  یبدهتمرکز ما کیت و تمایل شاخص به سمت صفر بیانگر تنوع ما کیت است. 

 زیان گزارش شده است. ها مشاهدهدرصد  20/12است. در  ها ییدارادرصد 

 پژوهشآمار توصیفی متغیرهای . 6جدول 

 متغیرها  یانگیم میانه معیار انحرا  ینو گ یدگیشک ها مشاهده

719 7048/5  0265/0  6417/0  414/50  441/50  AFEEi,t 

719 4698/4  9498/1  5482/0  0717/0  1740/0  AMSi,t 

719 1464/5  0555/0  1740/0  4700/0  4057/0  ACPXi,t 

719 4696/1  1891/0-  2469/0  8889/0  4425/0  ACINDi,t 

719 9648/5  5644/0-  5002/0  8000/0  8940/0  BINDi,t 

719 7187/5  9184/0-  4820/0  1961/2  1057/2  BACTi,t 

719 4294/4  2198/1-  1756/0  9204/0  9042/0  COWNi,t 

719 0268/4  5781/0  1789/0  4726/0  4740/0  LEVi,t 

 پژوهشنتایج توزیع متغیرهای مجازی . 4جدول 
ها مشاهدهکل   متغیرها کد صفر کد یک 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

100 719 61/59  544 17/95  885 ADRi,t 

100 719 48/48  458 44/42  471 AOPNi,t 

100 719 69/84  804 12/24  212 AREPi,t 

100 719 75/59  548 06/95  881 AROTi,t 

100 719 75/51  501 06/96  918 BLEADi,t 
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100 719 20/12  155 90/68  974 LOSSi,t 

خطی بی  متغیرها و همچنی  حصول اطمینان از پایایی متغیرها در مقیاس ساطح،   مباحثی از جمله نبود هم کنترلپس از 

 یا گوهاا  تشخیصی نوع بارازش  بررسینتای  های پ وهش جهت بررسی رواب  بی  متغیرها آزمون شدند.  ا گودر نهایت 

نسابت  ترکیبای )  یها دادها   یمر، استفاده از  یها آماره طب آزمون ناو در  اند. بیان شده (6و ) (8)جداول در رگرسیون 

، اساتفاده از روش  دو یکاا  یهاا  آمارهآزمون هاسم  بر حسب  دراست. تشخیص داده شده  تر تلفیقی( مناسب یها داده به

، ا  یهاا  آمااره  حساب بار   باروش، پاگاان، گاادفری   آزماون   تار اسات. در   مناسباثرا  تصادفی( نسبت به اثرا  ثابت )

 واریاانس ناهمساانی  جهات رفاع مشاکل    معماو ی(  حداقل مربعاا    نسبت بهتعمیم یافته )روش حداقل مربعا  استفاده از 

 تر تشخیص داده شده است.  مناسب پسماندها

( ارائاه  7( و )9پا وهش در جاداول )   یهاا  هیفرضا رگرسایون ننادمتغیره جهات بررسای      یا گوهانتای  برازش نهایی 

آمااره   بار اسااس  ون قابال مشااهده اسات.    یرگرسا  یهاا  ا گاو در  دار امعنا فیشر، رواب  خطی  یها آمارهاند. با توجه به  شده

و از استقالل برخوردار هستند. طب  عامل تاورم   رگرسیون مشکل خودهمبستگی ندارند یها ا گو پسماندواتسون،  دوربی 

تعدیل شده، متغیرهاای   ها وجود ندارد. طب  ضرایب تعیی ا گوبی  متغیرهای توضیحی  یخط همواریانس متغیرها، مشکل 

 حسابرسی برخوردارند. ا زحمه ح توضیحی از توان باالیی در تعیی  تغییر 

 پژوهش اول نتایج آزمون انتخاب الگوی رگرسیون بررسی فرضیه. 4جدول 

 سطح معناداری مقدار آماره شرح آزمون
0222/7 ا   یمر ترکیبی یا تلفیقی دادهگزینش  ناو  0000/0  

910/84 دو یکا گزینش اثرا  ثابت یا تصادفی هاسم   0000/0  

4428/5 ا  پسماندها واریانسهمسانی  بروش، پاگان، گادفری  0027/0  

 رگرسیون بررسی فرضیه اول پژوهش الگوینهایی برازش . نتایج 7جدول 
 AFEEi,tمتغیر وابسته: 

 رگرسیون ترکیبی با اثرا  ثابت به روش حداقل مربعا  تعمیم یافته ا گوی
 سال(-مشاهده شرکت 719) 1279تا  1271سا ه از  9شرکت در دوره زمانی  121شامل  ها مشاهده

 عامل تورم واریانس سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب متغیرهای توضیحی
C 215/50  1164/0  40/191  0000/0  - 

ADRi,t 0874/0-  0145/0  4822/4-  0000/0  6584/1  

AOPNi,t 0994/0  0514/0  8544/2  0002/0  6490/1  

AREPi,t 0422/0  0106/0  7194/4  0000/0  0276/1  

AROTi,t 0255/0-  0187/0  7020/1-  0494/0  0294/1  

ACPXi,t 4541/0  0941/0  9404/4  0000/0  0812/1  

ACINDi,t 2500/0  0442/0  9671/4  0000/0  0216/1  

BINDi,t 1789/0-  0448/0  2148/4-  0000/0  1295/1  

BLEADi,t 0841/0  0124/0  6042/4  0000/0  0991/1  

BACTi,t 0187/0  0147/0  0462/1  5705/0  0105/1  

COWNi,t 5176/0-  0700/0  4414/5-  0147/0  1148/1  

LEVi,t 1418/0-  0447/0  1496/2-  0019/0  5895/1  

LOSSi,t 1072/0  0245/0  1769/2  0014/0  1618/1  

274/40 آماره فیشر 6644/0 ضریب تعیی  تعدیل شده    

0000/0 آماره فیشر سطح معناداری 8429/1 واتسون آماره دوربی     

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
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بای   اند. شاواهد بیاانگر آن اسات کاه      ( بیان شده9در جدول )رگرسیون بررسی فرضیه اول پ وهش  ا گوی برازشنتای  نهایی 

اول پا وهش   ۀفرضای و منفی وجاود دارد و ایا  باه مفهاوم تأییاد       دار امعنخدما  حسابرسی رابطه  ا زحمه ح ریسک حسابرسی و 

به ای  ترتیب، در صور  انجام حسابرسی مواجه با ریسک و شکست حسابرسان در ارائه خدما  حسابرسی دقی  به موازا  . است

کااهش یافتاه اسات. از طرفای، باا      پرداختی بابت خادما  حسابرسای    ا زحمه ح برسی، افزایش احتمال وقوع خطای نوع دوم حسا

 افزایش یافته است. خدما  حسابرسی  ا زحمه ح ، ریسک حسابرسی و کم شدن احتمال وقوع خطای نوع دوم حسابرسیکاهش 

 آزمون انتخاب الگوی رگرسیون بررسی فرضیه دوم پژوهش. نتایج 8جدول 
 سطح معناداری مقدار آماره شرح آزمون

0482/6 ا   یمر ترکیبی یا تلفیقی دادهگزینش  ناو  0000/0  

048/82 دو یکا گزینش اثرا  ثابت یا تصادفی هاسم   0000/0  

0246/2 ا  پسماندها واریانسهمسانی  بروش، پاگان، گادفری  0002/0  

 رگرسیون بررسی فرضیه دوم پژوهش الکوینهایی برازش . نتایج 9جدول 
 AFEEi,tمتغیر وابسته: 

 رگرسیون ترکیبی با اثرا  ثابت به روش حداقل مربعا  تعمیم یافته ا گوی
 سال(-مشاهده شرکت 719) 1279تا  1271سا ه از  9شرکت در دوره زمانی  121شامل  ها مشاهده

 عامل تورم واریانس سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب متغیرهای توضیحی
C 214/50  1151/0  51/161  0000/0  - 

AMSi,t 4879/0  1107/0  1246/4  0000/0  0901/1  

AOPNi,t 0224/0  0198/0  7065/1  0489/0  0479/1  

AREPi,t 0494/0  0184/0  6749/5  0027/0  0862/1  

AROTi,t 0580/0-  0114/0  5718/5-  0555/0  0415/1  

ACPXi,t 4094/0  0487/0  7502/6  0000/0  0852/1  

ACINDi,t 2240/0  0478/0  9411/8  0000/0  0201/1  

BINDi,t 5124/0-  0441/0  6265/4-  0000/0  1295/1  

BLEADi,t 0905/0  0552/0  1424/2  0019/0  0946/1  

BACTi,t 0019/0-  0149/0  1199/0-  7084/0  0144/1  

COWNi,t 1744/0-  0758/0  1007/5-  0280/0  1192/1  

LEVi,t 1528/0-  0457/0  6612/5-  0041/0  5601/1  

LOSSi,t 0749/0  0278/0  2747/5  0187/0  1619/1  

161/41 آماره فیشر 6819/0 ضریب تعیی  تعدیل شده    

0000/0 آماره فیشر سطح معناداری 8959/1 واتسون آماره دوربی     

اند. شواهد بیانگر آن است کاه   ( بیان شده7در جدول )دوم پ وهش  ۀفرضیرگرسیون بررسی  مدلنتای  نهایی برازش 

 ۀفرضای و مثبتی وجود دارد و ای  باه مفهاوم تأییاد     دارامعنخدما  حسابرسی رابطه  ا زحمه ح بی  سهم بازار حسابرسی و 

به ای  ترتیب، اگر حسابرسان سهم بیشتری از بازار خدما  حسابرسی در صنایع ماورد بررسای را دارا   . دوم پ وهش است

ساهم باازار   افازایش یافتاه اسات. از طرفای، باا کااهش        هاا  رکتشا ح  ا زحمه پرداختی بابت خدما  حسابرسای  باشند، 

 کاهش یافته است.  ها شرکتپرداختی بابت حسابرسی  ا زحمه ح ، حسابرسان در صنایع

اناد.   ( بیاان شاده  7( و )9در کنار بررسی رواب  اصلی پ وهش، نتای  مرتب  با تأثیر متغیرهای کنتر ی نیاز در جاداول )  

پ وهش اظهارنظر حساابرس، شاهر  حساابرس، پیچیادگی حسابرسای، اساتقالل        یهاا گوطب  شواهد حاصل از آزمون 

خدما  حسابرسی دارند. از طرفای،   ا زحمه ح و مثبتی بر  دار یمعنتأثیر  یده انیزمدیره،  هیئتکمیته حسابرسی، رهبری 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
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خدما  حسابرسی دارناد.   ا زحمه ح ما کیت و اهرم ما ی تأثیر منفی بر مدیره، تمرکز  هیئتنرخش حسابرس، استقالل 

 خدما  حسابرسی ندارد. ا زحمه ح بر  دار یمعنمدیره تأثیر  هیئتدر عی  حال، فعا یت 

نتاای  در جادول    ای و تحلیل واریانس اقادام شاد و   یسههای مقا در ادامه جهت تحلیل حساسیت نسبت به انجام آزمون

ریساک عادم کشاف حسابرسای و      باا هاای   ها به گاروه  در صور  تفکیک مشاهده ها نشان دادند اند. یافته شده( ارائه 10)

ای کاه   وجود دارد؛ باه گوناه   معنادارای  دو گروه تفاو   ا زحمه حسابرسی بدون ریسک عدم کشف حسابرسی، بی  ح 

اسات. همچنای ، در صاور      کمتار ا زحماه حسابرسای    های دارای ریسک عدم کشف حسابرسی، حا   مشاهده گروهدر 

های باا ساهم بااالی باازار خادما  حسابرسای و ساهم پاایی  باازار خادما  حسابرسای، بای               ها به گروه تفکیک مشاهده

های با سهم بااالی باازار    مشاهده گروهای که در  وجود دارد؛ به گونه یمعنادارا زحمه حسابرسی ای  دو گروه تفاو   ح 

 حسابرسی باالتر است. ا زحمه خدما  حسابرسی، ح 

 . نتایج آزمون تحلیل حساسیت و مقایسه متغیرها طبق تحلیل واریانس11جدول 

 آماره انحرا  معیار میانگی  سطح تفکیک مبنای مقایسه شونده مقایسه
سطح 
 معناداری

AFEEi,t 

ADRi,t 
Low 498/50 9452/0 

2405/1 0045/0 
High 459/50 6941/0 

AMSi,t 
Low 207/50 9551/0 

4450/1 0005/0 
High 028/51 6895/0 

 پژوهش یریگ جهینتبحث و 

 یارائاه خادما  حسابرسا   ارزیاابی  های اخیار،   های حرفه حسابرسی و وقوع برخی تردیدها در سال با توجه به شکست

مادیران و   زنای  قادر  ناناه  تعاادل  طب  رویکردهاای عرضاه و تقاضاا و     تعیی  مبا غ مرتب  با انجام ای  خدما  و مستقل

بازار حسابرسای  در ، رقابت یا زحمه حسابرسی از طری  ارزیابی ریسک حسابرس ح هایی مواجه است.  حسابرسان با ابهام

حاال،    یا باا ا  (.5006هوگان و ویلکینز، ) شود میتعیی  ها  آنزنی  تعادل قدر  نانهو مشتریان  باو مذاکرا  حسابرسان 

از ای  رو، در مقا ه حاضر تأثیر ریسک عدم کشف حسابرسای مارتب  باا    اند.  ها مشاهده شده   حوزهیدر ا یشواهد متفاوت

ا زحماه   حا  حسابرسی بر خدما   ی  رقابتیمحت و سهم بازار یبا اهم شف اشتباها ک در یحسابرس یها روشست کش

   حسابرسی ارزیابی شده است.

بیانگر آن است که با افزایش ریسک عدم کشاف حسابرسای مارتب  باا      پ وهشاول  ۀفرضیشواهد حاصل از ارزیابی 

حسابرسای  ا زحماه   حا  ت و وقوع خطای نوع دوم حسابرسای،  یبا اهم شف اشتباها ک در یحسابرس یها روشست کش

مقباول  و اظهاارنظر  رده باشاد  کا ل نیقبل گزارش خود را تعاد  یحسابرس در سال ما کاهش یافته است. در حقیقت، وقتی 

نوع دوم  یحسابرس ی  حا ت خطای، در ااعمال شود یما  یها صور  هد ارائیبعد تجد یدر سال ما ، و ی باشد داده ارائه

ت اسات؛ در  یا باا اهم  و ای  به معنی ناتوانی حسابرس در کشاف اشاتباها    است رخ دادهرش نادرست یخطر پذبه مفهوم 

کمتری بابت خادما  حسابرسای   ا زحمه  ح واسطه افزایش ریسک عدم کشف،  کاهش تالش حسابرس به باای  شرای  

دریافتناد   (5016) جی و همکااران ، (5006هوگان و ویلکینز )در راستای مقایسه نتای ،  حسابرسان پرداخت شده است. به

نوی اند.  ا زحمه باالتری دریافت نموده کنترل داخلی بیشتری دارند، حسابرسان ح  سکیرهای صاحبکار که  در شرکت
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ا زحماه حسابرساان بازرگ بیشاتر      کم اسات، حا    دعاوی حقوقیکه ریسک  هایی محی در دریافتند  (5006) و همکاران

های ما ی به د یل تالش پاایی    ا زحمه حسابرسی و تجدید ارائه صور  دریافتند بی  ح  (5015)و همکاران  بلنکلیت. اس

دریافتند تجدیاد ارائاه    (5016پایک و همکاران )حسابرسی و تخمی  پایی  ریسک حسابرسی رابطه منفی وجود دارد. اما، 

شاوند.   ا زحماه حسابرسای مای    های با اهمیات سابب افازایش حا      ناشی از وقوع تقلب در گزارشگری ما ی و وقوع اشتباه

عناوان معیااری از    بهما ی  یها صور ا زحمه حسابرسی و تجدید ارائه  دریافتند بی  ح  (5017)و همکاران  ن عالوه،  به

 عوامل ریسک مرتب  با ضعف در کیفیت حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد.

خادما   باازار  حسابرساان از  دوم پا وهش بیاانگر آن اسات کاه باا افازایش ساهم         ۀفرضای شواهد حاصال از ارزیاابی   

ان در صانایع معینای اقادام باه حسابرسای      حسابرسا در حقیقت، وقتی  یافته است. افزایشحسابرسی ا زحمه  ح حسابرسی، 

ان سهم باازار بیشاتری کساب    حسابرسوطه، ای  تعداد بیشتری صاحبکار نمایند و بر اساس تخصص و تجربه در صنعت مرب

در راساتای مقایساه   هاا شاده اسات.     حسابرسی شرکتا زحمه  ح ها برای  کنند، ای  امر سبب افزایش مبا غ مطا به شده آن

باایر   لو ت و اساتیگ ، (5015) کارسون و همکاران، (1774ساندرز و همکاران )، (1775ماهر و همکاران )نتای ، مطا عا  

حااکی از ایا  اسات کاه بای  رقابات در باازار         (5014)جاراکس و سیورسا    ، (5015) نانتزیاراس و همکااران ، (5015)

میکینا  و همکااران    ماک ، (1778 ای ) همچنای ، مطا عاا     رابطه منفی وجود دارد. ،یا زحمه حسابرس حسابرسی و ح 

حاکی از آن است که سهم بااالی باازار خادما      (5016) وسنا، (5016) فرندی، (5006) استینر و سلواگی کیت، (5009)

ا زحمه حسابرسی در ارتباط است. از طرفی از منظر تمرکز در بازار خدما  حسابرسی مطا عاا    حسابرسی با افزایش ح 

حسابرسای   ا زحماه  حا   بار  حسابرسی بازار تمرکز یمنفتأثیر  بیانگر (5015) ویلکنز  و  نیوم  و (1774)تر پیپیرسون و تروم

راک و  ون، (5019) الوسا   و اشلم و  (5019) نوی و همکاران ،(5018)و همکاران   هوان ،(5012اشلم  ) است؛ اما

باا ایا  حاال،    رابطاه مثبتای وجاود دارد.     یسابرسا ح ا زحماه  حا  بی  تمرکز بازار حسابرسی و  دریافتند (5050) همکاران

 وجود ندارد. حسابرسی ا زحمه ح  و یحسابرس بازار تمرکز بی  معنادار ارتباطدریافتند  (5010) کاالپور و همکاران

حسابرسی باه عناوان معیاار کیفیات حسابرسای در حاوزه        ا زحمه ح و تمرکز بر  پ وهشکاربردی  ماهیتتوجه به  با

و  ، حسابرسااانبااه سااهامداران، اعتباردهناادگان، ماادیران بخشاای، نظااارتی راهبااری شاارکتی در ایفااای مسااؤ یت اطمینااان 

نتاای    حسابرسای توجاه نمایناد.    ا زحماه  حا  در زمیناه عوامال ماؤثر بار     حاضر  مقا هبه نتای   شود یمپیشنهاد  گران لیتحل

جهات  و حسابرساان   هاا  شرکتمدیران برای  تواند یمحسابرسی  ا زحمه ح  برضم  شناسایی عوامل مؤثر حاضر پ وهش 

رقابات در باازار    یهاا  هیا روحسابرسی بر حسب تواف  قانونی و قدر  ناناه زنای طبا      یها ا زحمه ح ارائه ا گوی تعیی  

از  با اساتفاده  در ای  زمینه الزم است حسابرسان. مفید واقع شوندهای احتما ی آن  خدما  حسابرسی و با توجه به ریسک

 مورد یروهایو ن  یتدو را یزمان آن بودجه و طب   ییتع را ها یدگیرس ، حجمکسیر بر یمبتن یحسابرس یها کیتکن

مختلاف و   یهاا  ردهاز در یا ن مورد ارک ساعا  به توجه ه باک ندی  نماییتع مورد نظر ارک یرا برا مختلف در سطوح ازین

هاای مترتاب بار     . ا بته افشاای مناساب هزیناه   شود حسابرسی مشخص خدما  ا زحمه ح ، ها نهیهز ریسا برآورد همچنی 

 پ وهشگران قرار گیرد.تواند با توجه به کمبود اطالعا  در ای  زمینه مورد توجه  فرآیند حسابرسی نیز می
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ر منفی بار  یک سو وقوع خطای نوع دوم به عنوان مقیاسی از ریسک حسابرسی تأثی  پ وهش حاضر، از یبا توجه به نتا

را حسابرساان کاه   یا رد؛ زید توس  حسابرسان به طور خاص مورد توجه قرار گی  موضوع بایا زحمه حسابرسی دارد؛ ا ح 

ا زحماه هساتند، در صاور  رخاداد خطاا در       افت وجوه باالتر حا  یدر قا ب در یسابرساز ح یش منافع ناشیبه دنبال افزا

شانهاد  یپ   رو،یا شاوند. از ا  یا زحماه مواجاه ما    خود متحمل از دست دادن منافع خواهند شد و با کااهش حا    یها یبررس

تاالش  ده، کارآزمو یروهایاز ن یریگ ، بهرهیمدون و منظم حسابرس یها اختصاص برنامه شود حسابرسان مستقل ضم  یم

، ضام   کسا یر بار  یمبتنا  یحسابرسا  کیا تکن یریبکارگو  یو آموزش کارکنان حسابرس یریادگیند یجهت بهبود فرآ

 یابیا   ارزیناد. همچنا  یز متناساب باا تاالش انجاام شاده مطا باه نما      یا زحمه را ن ، ح یحسابرس یت و اثربخشیفیش کیافزا

 یحسابرسا  ۀنا یرا هزیا ت اسات؛ ز یا اهم یز دارایها ن تفعان شرکت یذ یبرا یسک حسابرسینظر راز  ا زحمه حسابرسی ح 

 یا تازام بارا   ۀهزینا ک ساو  یا اسات کاه از    ینادگ یها جهت در نظر گرفت  مساائل نما  بر شرکت یلی  تحمیاز مصاد یکی

  یشاود نتاا   یما شنهاد ی  پید. بنابراشو یم یسهامداران تلق ینه نظار  و کنترل برایهز یطرفشود و از  یران محسوب میمد

 رد.یمختلف قرار گ یها دگاه مورد توجه گروهی  دیاز احاضر پ وهش 

از آن است که سهم بازار خدما  حسابرسی به عنوان مقیاسی از محی  رقاابتی   یگر پ وهش حاکیبه عالوه، شواهد د

قابل تأمل  یو نظارت یتیری، مدیتیما کز از منظر ابعاد ی  نی  نتایا ا زحمه حسابرسی دارد. ح بر  یر مثبتیبازار حسابرسی تأث

  موضاوع توجاه   یا د باه ا یا نان از نظار  بهتر حسابرساان هساتند، با  یها که خواهان اطم است. ما کان و سهامداران شرکت

، یخادما  حسابرسا  باازار    یدر محا و برخاوردار از ساهام بااالتر    شاتر  یتخصص ب یداشته باشند که حسابرسان فعال دارا

ت یا هاا حاائز اهم   بر شرکت یلینظار  و کنترل تحم یها نهی  موضوع از نظر هزیو ا کنند یمرا مطا به  یا زحمه باالتر ح 

کنناد باا    یهساتند، تاالش ما    یشتر از ارائاه خادما  حسابرسا   یز که به دنبال کسب منافع بیحسابرسان نگر سو، یاست. از د

ا زحماه   ، ح یع مورد بررسیطه صنایو در ح یاز ارائه خدما  در بازار حسابرس یشتریکسب قدر  و قبضه کردن سهم ب

منافع با ما کان الزم است از  ییها جهت نشان دادن ا تزام خود به همگرا ران شرکتی  مدیافت کنند. همچنیرا در یباالتر

به حسابرساان شاود. هماه     یمه پرداخا زح ش ح یتواند سبب افزا ی  خود میرند که ایت بهره بگیفیحسابرسان ماهر و با ک

  پ وهش حاضر از یشود نتا یشنهاد می  رو، پیشود. از ا یا زحمه حسابرس ش ح یتواند سبب افزا یت می  موارد در نهایا

 رد.یها قرار گ لیها در تحل   گروهی  ابعاد مورد توجه ایا

 شاود  یما پیشانهاد  یی  مخارج انجاام فرآیناد،   های مهم مرتب  با بحث کیفیت حسابرسی و تع با توجه به گسترگی جنبه

، ریساک  ذاتای از جملاه ریساک   فرآیناد حسابرسای   ریساک  دیگر  یها جنبها زحمه خدما  حسابرسی با  ی  ح بارتباط 

اجتنااب   هیا رودر گزارش ساود،  مدیران طلبانه  فرصت هیرووقوع ابهام در تداوم فعا یت، ، کنترل، ریسک دعاوی حقوقی

هاای   ، ریساک های ما ی ریسکهای تجاری،  ریسکهای عملیاتی،  ریسکمعامال  غیرعادی با اشخاص وابسته، ما یاتی، 

ا زحماه حسابرسای باه عاادی و غیرعاادی و انجاام        تفکیاک حا   . ارزیابی شاوند  های سیاسی و اقتصادی محیطی، ریسک

باا در نظار    پ وهشبررسی موضوع شود.  یهای تحلیلی دقی  در ارتباط با موضوع پ وهش به پ وهشگران پیشنهاد م آزمون

و  هاای اقتصاادی   ، تحاوال  اقتصاادی، تحاریم   رون  و رکاود اقتصاادی   های سیکلگرفت  نقش محی  اقتصاد کالن مانند 

در ارتبااط   هاا  آنمراحل نرخه حیا   توجه بهو ما ی سالمت مانند وضعیت  ها شرکتعوامل مرتب  با اقتصاد خرد سطح 
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همچنی  موضوع ادغام مؤسساا  حسابرسای در   است.  های آتی پ وهشانجام در دیگر ی هااز پیشنهاد پ وهشبا موضوع 

باه عاالوه   تواند توس  پ وهشگران بررسی شود.  ا زحمه حسابرسی می های اخیر و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی و ح  سال

عرضاه و تقاضاای خادما  حسابرسای     مبتنی بر  یها دگاهید حسابرسی بر اساس قیاس ا زحمه ح شناسایی عوامل مؤثر بر 

مادیران در زمیناه   شود نقاش سابک مادیریتی و تماایال  رفتااری       پیشنهاد می .شودبررسی  های آتی تواند در پ وهش می

ا زحماه   شاود حا    پیشنهاد مای  خدما  حسابرسی بررسی شود. ا زحمه ح  ارزیابیحسابرسان در  ها با قدر  نانه زنی آن

ای، اساترس کااری، فشاار بودجاه زماانی و       ه حسابرساان مساتقل باا تردیادهای حرفاه     ها مواج هنگاام خدما  حسابرسای  

 ها نیز توس  پ وهشگران مورد بررسی قرار گیرد. های رفتاری آن انحرا 

 منابع

(، 4)10، دانش حساابداری مجله . سیحسابر ها زحم ح  وعدم رعایت قانون مبارزه با پو شویی  (.1276محمدی، علی. ) ؛کرد ر، علی؛ تحریری، آرش ابراهیمی

66-82. 

 .: نقاش انادازه باازار حسابرسای    ا زحماه حسابرسای   باازار حسابرسای بار حا      رقابات در تاأثیر   .(1279حصاارزاده، رضاا. )   ؛اورادی، جواد؛ نصایرزاده، فرزاناه  
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 .21-48(، 97)50. دانش حسابرسیساختاری. 

تی بار آن.  ثیر ریساک ما یاا  أا زحمه حسابرسی و ت سی نسبندگی ح ررب (.1278، رمضانعلی. )ییایرؤ ؛فرد، حمیدرضا تلخابی، فاطمه؛ نیکومرام، هاشم؛ وکیلی

 .189-501(، 2)6، دانش حسابداریمجله 

ا زحمه غیر نرماال   سسا  حسابرسی و ح ؤبررسی رابطه سطح رقابت م .(1276)بهم .  ،مهد بنی ؛فریدون ،رودپشتی رهنمای ؛احمد ،ن اد یعقوب ؛نوید ،جوادی
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: تقابال  یا زحماه خادما  حسابرسا    ره و حا  یمد ئتی  استقالل هیبار رابطه ب یت نهادکیز ما کر تمریمطا عه تأث(. 1277) .دهی، حمیبرخوردار ؛، محمدیحسن

 .25-47(، 1)59، یحسابرس و یحسابدار یها یبررس. یخدما  حسابرس یگذار متیبر عرضه و تقاضا در ق یمبتن یها دگاهید

ا زحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گارفت  مااده    بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با ح  .(1276، مهدی. )صا حی ؛، آمنهبذرافشان، سعیده؛ گیفان غالمی

 .284-269(، 2)6، حسابداریهای تجربی  پ وهش .برنامه پنجم توسعه 77

(، 4)6، هاای حساابداری ماا ی    پا وهش  .ا زحمه حسابرسی بررسی تأثیر عوامل ریسک دادخواهی حسابرسان بر ح  .(1274دستگیر، محس . ) ؛پور، جواد قدیم

44-29. 
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ای،  ا زحمه حسابرسی: عوامل مربوط باه محای  حرفاه    ثر بر ح ؤبررسی عوامل م(. 1277حسی . ) زاده، علی نوشادی، میثم؛ خدادادی، و ی؛ واعظ، علی؛ حسی 

 .42-84(، 48)15، و حسابرسی حسابداری تحقیقا . فرهنگی و اجتماعی
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